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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Perekonomian Bangsa Indonesia saat ini mengalami banyak
tantangan dari berbagai aspek baik dari external maupun internal, hal ini
tentunya

mengacu

pada

pelayanan

publik

untuk

pertumbuhan

perkenomian bangsa dan membangun kesejahteraan masyarakat.
Pelayanan publik yang di maksud adalah rangkaian atau kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, salah satu bagian dari rangkaian pelayanan publik
yang dimaksud terdapat pada pengurusan izin usaha yang dikeluarkan
oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kota Balikpapan ,
terutama pada masa pandemi Covid 19 saat ini.
Dalam pengembangan pelayanan publik secara struktural atau
sistem perlu di dalam siklus manajemen pembangunan, komponen
perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, monitoring evaluasi dan

survey harus saling terkait, berkesinambungan dan dapat dijalankan
dengan

efisien

dan efektif. Namun secara

luas

diketahui

survey merupakan salah satu komponen atau aspek

dalam

bahwa
siklus

pengembangan layanan publik yang harus diimplementasikan dengan
baik, tepat dan berkesinambungan.
Perubahan dan perbaikan di atas harus segera dilakukan
melalui upaya survey pelaksanaan dan pencapaian pelayanan (service)
yang lebih baik.

Salah satu kritik terhadap sistem perencanaan dan

penganggaran pada masa lampau adalah terlalu menitikberatkan pada
dimensi input (Input based). Kelemahan ini kemudian coba dikoreksi
dengan pendekatan output based yang ‘sesuai namanya’ lebih melihat
pada seberapa besar keluaran yang bisa dihasilkan. Koreksi lebih jauh
berupa performance based yang menekankan pada kinerja, dan bukan
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terbatas hanya pada keluaran (Output), melainkan juga (Outcome) hasil
dan

dampak (impact).

Dikaitkan dengan

struktur

manajemen

pemerintahan, komponen evaluasi dapat dilakukan untuk mengukur
kinerja pembangunan melalui indikator input, output, outcome atau impact.
Telah diketahui bahwa survey merupakan salah satu alat bantu
pemerintahan terutama pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kota Balikpapan
Survey Kepuasan Masyrakat ini merupakan evaluasi agar layanan
lebih baik dan dapat memberikan dampak positif serta kemudahan bagi
masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan usahanya, tentunya
berkaitan perizinan dan sejenisnya. Analisisnya mencakup berhasil atau
tidaknya pelaksanaan survey yang telah dilaksanakan tersebut, termasuk
pencapaian kepuasan masyarakat. Dalam kaitan itu, survey juga perlu
dilakukan sebagai evaluasi pengembangan layanan terhadap masyarakat
yang secara dinamik terus bergulir. Pada tahun 2019 – tahun 2021
merupakan banyaknya perubahan atas layanan yang berbasis system
Online namun hal tersebut jugat tidak lepas dari pelaksanaan kunjungan
yang tetap diadakan oleh DPMPT Kota Balikpapan apabila terdapat
kesulitan atau permasalahan secara system baik proses maupun
penerimaan hasilnya. Dan tetap mematuhi peraturan dan protokol
kesehatan yang berlaku pada saat ini

1.2

Maksud dan Tujuan
Penyusunan

Survey Kepuasan Masyarakat ini

dimaksudkan

untuk menentukan tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan
publik pada jenis perizinan di DPMPT Kota Balikpapan, besaran target
(baik kualitatif maupun kuantitatif) serta tahapan pencapaian target
yang ditetapkan. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyusunan
Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk menentukan arahan
kebijakan dalam menentukan dan
masyarakat

menetapkan

target-target layanan

khususnya bidang service management serta strategi

pencapaiannya.
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1.3

Sasaran yang ingin dicapai
Sasaran dari penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat adalah
tercapainya tingkat kepuasan masayarakat atas pelayanan publik yang
diberikan oleh DPMPT Kota Balikpapan. Pelayanan yang diberikan
mencakup perizinan sebagai berikut :
a. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
b. Surat Izin Klinik
c. Surat Izin Reklame
d. Surat Izin Siteplan
e. Surat Izin Praktek Apoteker
f.

Surat Izin Apotik

g. Surat Izin Praktek Perawat

1.4

Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215
2. Peraturan Mentari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat
3. Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

KEP/25.M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan instansi Pemerintah
4.

Peraturan Wali Kota Balikpapan No 18 Tahun 2017 tenantng
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
kepada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

5. Peraturan Wali Kota Balikpapan No 23 Tahun 2018 tentang
Perubahan

atas

perwali

Nomor

18

Tahun

2017

tentang

Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
kepada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
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6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017
tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan
Tertentu
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu

1.5

Lingkup kegiatan
Ruang lingkup kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat adalah
sebagai berikut :

1. Kegiatan Persiapan.
Mencakup kegiatan pemenuhan
teknis.

persyaratan

Termasuk dalam kegiatan

ini

adalah

administrasi
proses

maupun

seleksi

dan

penetapan konsultan pelaksana pekerjaan.
2. Survey dan Pengumpulan Data.
Penyusunan Survey Kepuasana Masyarakat ini dibagi dalam dua tahap
pengumpulan data Tahap pertama difokuskan pada aktivitas desk
research yang meliputi telaah pustaka dan pencarian data sekunder.
Tahap kedua akan memfokuskan pada pencarian data primer melalui
wawancara

mendalam

(indepth interview )

dengan

nara sumber

terpilih dari kalangan wiraswasta, swasta maupun masyarakat umum
lainnya, dengan metode random sampling. Kegiatan survey dan
pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk :


Memahami

karakteristik

pelayanan berikut

potensi

dan

permasalahannya (dengan melihat capaian terhadap pelayanan
yang sudah ada maupun jenis serta besaran pelayanan public yang
akan ditargetkan).
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Mengumpulkan data-data, baik primer maupun sekunder di lokasi
survey dan wilayah pengaruhnya untuk keperluan analisis.



Memberikan informasi awal kepada semua pihak terkait, baik
instansi Pemerintah, wiraswasta, swasta maupun masyarakat umum
menyangkut berbagai informasi, permasalahan dan aspirasi dalam
kegiatan

yang

berkaitan dengan Penyusunan Survey Kepuasan

Masyarakat
3. Pengolahan dan Analisa data.
Kegiatan pengolahan dan analisa data dalam Penyusunan Survey
Kepuasan Masyarakat, meliputi :
a. Inventarisasi dan Uji Data.
Inventarisasi, reinventarisasi maupun uji keabsahan laporan
sebelumnya sbagai dasar yang

meliputi

jasa atau pelayanan

publik pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kota
Balikpapan
b. Metode dan hasil analisis
Adapun teknik penyusunan indikator didasarkan kepada aspekaspek antara lain :


Indikator harus disesuaikan dengan permasalahan pokok
pembangunan khususnya bidang ekonomi



Mendefinisikan indikator dengan tetap memperhatikan aspek :
1) Menghindarkan pernyataan umum
2) Menggambarkan perubahan yang diinginkan
3) Jelas menggambarkan cakupan yang berubah
4) Identifikasi target perubahan secara jelas
5) Identifikasi pengaruh perubahan yang terjadi



Menyusun Daftar Indikator dengan memperhatikan aspek :
1) Langsung. Indikator yang disusun harus sedekat mungkin
terkait dengan sasaran yang ingin dicapai.
2) Jelas maksud dan tujuan. Menyatakan hal yang akan
diukur
3) Cukup. Indikator harus dapat menjawab pertanyaan yang
muncul guna mengukur hasil yang diharapkan.
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4) Kuantitatif. Sebaiknya indikator yang ditentukan dinyatakan
dalam bentuk numerik.
5) Praktis.

Variabel/parameter yang

digunakan

sebagai

indikator, dapat diperoleh dan dihitung dengan mudah.
6) Dapat diandalkan. Pertimbangan terakhir dalam penentuan
indikator adalah

data yang tersedia merupakan data

akurat dan dapat diandalkan dalam penentuan kebijakan.


Menentukan indikator dengan memperhatikan aspek :
Satuannya, referensi waktunya, cakupannya (Nasional, daerah
perKabupatenan saja atau kabupaten), ketersediannya, dan
keberlangsungannya.
indikator

yang

Hendaknya

dapat

terjaga

dipilih

dan

ditentukan

keberadaannya

hingga

periodesasi perencanaan selesai (Jangka menengah atau
5 tahun).


Validasi indikator
Berdasarkan daftar indikator yang telah disusun tersebut,
selanjutnya dilakukan penilaian terhadap indikator-indikator
yang telah ada. Penilaian terhadap suatu indikator dapat
dilakukan melalui beberapa cara pengumpulan data, termasuk
melalui FGD, Mikro studi, Case study, Survei skala kecil
maupun besar, atau Sensus.

4. Perumusan

Kebijakan

dan

Strategi

Penetapan

dan Pencapaian

Survey Kepuasan Masyarakat sedikitnya memuat hal-hal sebagai berikut:


Perumusan arahan konsep, dan strategi indikator ekonomi daerah;



Perumusan

tahapan

pencapaian

target Survey Kepuasan

Masyarakat yang telah ditetapkan
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BAB 2
METODOLOGI
2.1 Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data adalah sebagai berikut (Kartikaningdiyah,
2012)
1) Observasi melakukan observasi dan survey di lokasi yakni di kota
Balikpapan dengan pemilihan lokasi secara purposiv
2) Wawancara/interview dengan pejabat secara langsung, responden
pengunaan layanan
3) Focus Group Discussion (FGD), metode ini bertujuan untuk
mengevaluasi hasil survei dan analisis dengan kondisi riil di lokasi
layanan public
4) Penyebaran kuesioner terhadap masyarakat untuk mendapatkan
informasi detail tentang layanan publik yang diterima oleh masyarakat
penguna layanan

2.2 Variabel Survey
Dengan berpedoman pada Permenpan no 25 tahun 2004 tentang
Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik dan peraturan NOMOR 12 TAHUN 2O2O tentang
penetapan bencana non alam penyebaran coronavirus DISEASE 2019
(COVID-19 SEBAGAI BENCANA NASIONAL) maka survei pada tahun ini
akan di laksanakan secara online (via phone, email dan prangkat
sejenisnya) dan teknik wawancara hanya sebagian saja, tentunya
mengikuti protokol kesehatan, maka variabel pelayanan publik yang akan
diukur, sekurang-kurangnya harus memuat
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1. Persyaratan

adalah

syarat

yang

harus

dipenuhi

dalam

pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis
maupun administratif.
2. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi
pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis
pelayanan.
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari
penyelenggara

yang

besarnya

ditetapkan

berdasarkan

kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Kompetensi dan Pelayanan adalah kemampuan yang harus
dimiliki

oleh

pelaksana

meliputi

pengetahuan,

keahlian,

keterampilan, dan pengalaman
6. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan
pelayanan.
7. Maklumat

Pelayanan

adalah

merupakan

pernyataan

kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan
pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8. Kejelasan Pelayanan adalah merupakan keberadaan petugas
dalam memberikan pelayanan yang lebih mudah dipahami oleh
masyrakat
9. Tanggung Jawab Petugas adalah merupakan wewenang dan
tanggung

jawab

petugas

dalam

penyelenggaraan

dan

penyelesaian pelayanan
10. Kecepatan Pelayanan adalah merupakan target waktu pelayanan
yang dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan oleh unit
penyelenggaraan pelayanan
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2.3 Responden
Penentuan responden Untuk menghindari bias maka pemilihan
responden adalah

responden yang

melakukan atau yang

telah

mendapatkan layanan selama dalam waktu referensi Survey berlangsung.
Responden yang akan didata dalam kegiatan Survey Kepuasan
Masyarakat di Pelayanan Publik tahun 2021 ini adalah masyarakat yang
telah memperoleh pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu di Pemerintah Kota Balikpapan

2.4 Survey Kepuasan Masyarakat
Survey Kepuasan Masyarakat dapat didefiniskan suatu nilai yang
menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang
telah diberikan di Pelayanan Publik Pemerintah Kota Balikpapan.Untuk
mengetahui besarnya SKM maka dapat dilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut (Aritonang, 2005). Nilai SKM di hitung dengan
menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan.
Dalam perhitungan Survey kepuasan masyarakat terhadap 9 (sembilan)
unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang
yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan di gunakan pendekatan nilai
rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut
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Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM antara 25 – 100
Maka hasil nilai tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25
dengan rumus sebagai berikut

Nilai SKM dibagi kedalam 4 kriteria dari tidak puas sampai dengan sangat
puas,

Sebagaimana

diketahui

bahwa

kategori

mutu

pelayanan

berdasarkan Keputusan Menteri Menpan nomor KEP 25/M.PAN/2/2004
adalah sebagai berikut
Table 3. 1 Tingkat Kepuasan

No

Nilai
Interval

Konversi
SKM

Mutu
Pelayanan

Kinerja Unit
Pelayanan

1

1,00 - 25996

25,00 - 64,99

D

Kurang Bagus

2

2,60 – 3,064

65,00 - 76,60

C

Cukup

3

3,064 – 3,352

76,61 - 88,31

B

Bagus

4

3,352 - 4,00

88,31 – 100,00

A

Sangat Bagus

Tingkat Kepuasan ini hanya ditanyakan kepada responden yang pernah
memiliki pengalaman merasakan atribut-atribut dalam pelayanan.

2.5 METODOLOGI PELAKSANAAN
Metode
pelaksanaan

pelaksanaan

Survey

pekerjaan

Kepuasan

yang

Masyarakat

dilaksanakan
di

Pelayanan

dalam
Publik

Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

15

2.5.1

Persiapan

Gambar 2. 1 Metodelogi Pelaksanaan

Tahapan persiapan adalah tahapan awal sebagai penentu
kegiatan selanjutnya terbagi atas 4 (empat) output yaitu:
1. Penyusunan Laporan Pendahuluan
Dalam rangka penyusunan Laporan Pendahuluan dilakukan
beberapa kegiatan, baik yang bersifat kegiatan sendiri (internal)
maupun kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan user
(eksternal).
2. Penyusunan Laporan Sela
Penyusunan

Laporan

Sela

merupakan

perbaikan

dan

penyempurnaan atas koreksi dari Laporan Pendahuluan yang
berisi jadwal pelaksanaan survey dan pembagian kelompok kerja,
review design kuesioner, serta penetapan jumlah responden
3. Desain Kuesioner
Pertanyaan di dalam kuesioner mengandung unsur-unsur yang
mengacu kepada Peraturan Mentari Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan
Masyarakat
4. Penetuan Responden
Penentuan Responden yang akan didata dalam kegiatan Survey
Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Publik tahun 2021 ini adalah
masyarakat yang telah memperoleh pelayanan di Dinas
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Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu di Pemerintah Kota
Balikpapan

2.5.2

Pengumpulan Data (Kegiatan Survey)
Survey dilakukan pada beberapa lokasi pelayanan Publik
Pemerintah Kota Balikpapan yaitu Dinas Penanaman Modal Dan
Perizinan Terpadu. Survey yang dilakukan pada masyarakat yang
telah memperoleh pelayanan dari Dinas Penanaman Modal Dan
Perizinan Terpadu. Survey dilakukan dengan cara interview secara
online

dengan

mengunakan

alat

komunikasi

atau

link

dan

wawancara dilakukan secara tatap muka dengan mematuhi protokol
kesehatan
Tahapan dalam melakukan survey penyebaran kuesioner dan in
depth interview adalah:

1. Surveyor memastikan responden adalah masyarakat yang
telah memperoleh pelayanan yang telah memperoleh
pelayanan dari Dinas penanaman modal dan perizinan
terpadu.

2. Surveyor

menanyakan

jenis

pelayanan

yang

telah

dirasakan oleh masyarakat yaitu relevan dengan objek
pelayanan yang disurvey

3. Surveyor memberikan penjelasan tentang


PT. SINAR BORNEO MANDIRI sebagai pelaksana
Survey Kepuasan Masyarakat di pelayanan Publik
yang di tunjuk oleh Dinas penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu ( DPM2T )



Latar belakang pelaksanakan Survey Kepuasan
Masyarakat

4. Surveyor mendampingi dan memandu responden dalam
melakukan pengisian kuesioner dengan tetap menjaga
independensinya.
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2.5.3

Pengolahan Data Dan Analisis Survey
Tahapan selanjutnya dari pekerjaan ini adalah pengolahan
data dan analisis survey. Langkah-langkah yang akan dilakukan
dalam tahapan ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Alur Data

1. Proses Pemeriksaan Data (Cleaning) Pada tahapan ini dilakukan
proses pemeriksaan data hasil survey. Pemeriksaan data dilakukan
dengan beberapa langkah , antara lain :
a. Memeriksa kuesioner yang masuk apakah layak untuk
diproses atau didrop, bilamana jawaban tidak lengkap;
b. Memberi nomor pada kuesioner sebagai kendali;
c. Memeriksa kelengkapandan kejelasan jawaban;
d. Memeriksa konsistensi antar jawaban dan relevansinya

2. Proses Pengkodean Data Tahapan selanjutnya adalah memberi kode
data. Sebagai bagian dari penelitian kuantitatif, data yang terkumpul
dalam

penelitian

survey

biasanya

berupa

angkaangka

yang

merupakan nilai dari variabel-variabel tertentu. Untuk kuesioner
dengan sistem tertutup maka kode-kode jawaban harus dibuatkan.
Pemberian kode ini dengan mengacu prinsip-prinsip pengukuran atau
skala pengukuran, contoh: - Jenis pelayanan apa yang dirasakan
oleh responden, pada pertanyaan tersebut mempunyai jawaban
tertentu yang harus dipilih oleh responden yaitu:
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1. Surat Izin Mendirikan Bangunan
2. Surat Izin Klinik
3. Surat Izin Reklame
4. Surat Izin SITEPLAN
5. Surat Izin Praktek Apoteker
6. Surat Izin Praktek Apotek
7. Surat Izin Praktek Perwat
Misalkan:

Responden merasakan pelayanan Izin Mendirikan

Bagunan maka yang diinput pada tabel entri adalah angka 1 (Satu).

3. Proses Tabulasi Data Proses tabulasi data adalah proses data entry
atau memasukkan seluruh data kuesioner, setelah data dimasukkan,
selanjutnya adalah membersihkan data dari salah ketik atau salah
mengkode data. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memastikan
kebenaran data yang kita entry, antara lain :
a. Memproses data untuk diperiksa ulang, misalnya dengan
pilihan statistik deskriptif seperti frekuensi, mean, modus dan
median;
b. Memeriksa

secara

teliti

apakah

ada

penyimpangan-

penyimpangan;
c. Mencocokkan kembali data yang telah di entry dengan data
yang ada pada kuesioner

4. Proses Analisis Data
Analisa Data dilakukan dengan perhitungan Survey kepuasan
masyarakan sesuai dengan pedoman dalam PERMEN NO 14
TAHUN 2017. Data-data yang didapatkan dari hasil survey tersebut
kemudian di-entry pada kertas kerja untuk kemudian dilakukan
rekapitulasi

atau

klasifikasi,

analisa

serta

evaluasi

sehingga

didapatkan:
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a. Nilai Rata-Rata Perunsur Pelayanan yaitu Nilai yang di
dapat

dari

masing-masing

unsur

pelayanan

di

dibagi

banyaknya responden
b. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Yaitu nilai yang
menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang
telah diberikan
c. Deskripsi
menjelaskan

Kepuasan
tentang

maupun

Ketidakpuasan

kepuasan

dan

yaitu

ketidakpuasan

masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan

2.6 Penyusunan Laporan/ Rekomendasi
Pelaporan dari kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan ini meliputi:

1. Laporan Pendahuluan Laporan ini memberikan informasi mengenai
latar belakang, maksud & tujuan survey, ruang lingkup survey,
metodologi yang akan dilaksanakan dan analisa survey, metode
perumusan rekomendasi, materi studi, jadwal kerja, format dan
rencana kertas kerja/ desain kuesioner yang akan digunakan

2. Laporan

Sela

merupakan

penyusunan

perbaikan

dan

penyempurnaan atas koreksi dari Laporan Pendahuluan yang berisi
jadwal pelaksanaan survey dan pembagian kelompok kerja, review
desain kuesioner serta jumlah responden

3. Draft Laporan Akhir Laporan ini akan diserahkan pada saat hasil
pengolahan data selesai dilakukan. Laporan ini berupa draft Laporan
Akhir

4. Laporan Akhir Laporan Akhir merupakan laporan final dari
keseluruhan kegiatan/ pekerjaan. Laporan ini akan diterbitkan segera
setelah draft Laporan Akhir disetujui oleh user.
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BAB 3
PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA
3.1 PENGUMPULAN DATA

Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik pada

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) di Kota
Balikpapan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada
seluruh masyarakat yang beraktifitas di Pelayanan Publik Kota Balikpapan.
Survey Kepuasan Masyarakat meliputi 7 (tujuh) jenis pelayanan Publik
yaitu Pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pengurusan
Surat Izin Klinik, Pengurusan Surat Izin Reklame (SIR), Pengurusan Surat
Izin Siteplen (SIS), Pengurusan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA),
Pengurusan Surat Izin Apotik (SIA) Dan Pengurusan Surat Izin Praktek
Perawat (SIPP).
Data yang digunakan dalam analisis selanjutnya diperoleh dari
jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner
yang telah disebarkan dengan teknik wawancara baik secara langsung
maupun tidak langsung Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tingkat
kepuasan masyarakat terahdap pelayanan yang diberikan oleh DPMPT.
Kota Balikpapan dan menjadikan dasar untuk memperbaiki kekurangan
yang ada pada bagian pelayanan dan mempertahankan kelebihan yang
sudah terjaga dengan baik Responden yang dipilih untuk melakukan
wawancara secara langsung maupun tidak langsung yaitu dipilih
merupakan masyarakat yang telah mendapat pelayanan di Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu di Kota Balikpapan.

3.2

PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA

3.2.1 Profil Responden

Pada survey kepuasan masyarakat di Pelayanan Publik Dinas

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan
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yang menjadi responden adalah masyarakat yang telah memperoleh
pelayanan. Secara Publik dan responden terbagi ke dalam karakteristik
jenis kelamin, Pendidikan terakhir Dan Pekerjaan,

Table 4. 1 Responden Yang Mendominasi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu

NO

KETERANGAN

1

Jenis Kelamin

2

Pendidikan

3

Pekerjaan

KARAKTRISTIK

PRESENTASE

Laki-Laki

47.9%

S1

31.4%

Pegawai Swasta

35.7%

Dominasi masing-masing karakteristik responden di Pelayanan
Publik Dinas Penanaman Modal dan
pada

tabel

4.1

Dengan

Perizinan Terpadu dapat dilihat

mengetahui

tipe

mayoritas

pengunjung

diharapkan dapat diketahui Karakteristik pengunjung secara keseluruhan
yang perlu mendapat perhatian secara khusus.

Gambar 3. 1 Jenis Kelamin

Gambar 3.1Jenis kelamin menunjukkan bahwa untuk DPMPT
ada 140 respoden dalam survey di DPMPT Balikpapan yang mengurus
perizinan dalam Hal tersebut sebagaimana di tunjukkan pada gambar
diatas dimana dari 12 responden tidak mengisi jenis kelamin mereka dan
61 responden berjenis kelamin wanita dan 67 responden berjenis kelamin
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pria yang seringkali berurusan dengan pengurusan perizinan di Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan
Gambar 3.1 Pekerjaan menunjukkan bahwa untuk DPMPT ada

Gambar 3. 3 Pekerjaan

140 resoden dalam survey di DPMPT Balikpapan adalah responden
dengan Pelayanan

Pengurusan Perizinan. Hal tersebut sebagaimana

ditunjukkan pada Gambar diatas dimana 4 responden dengan pekerjaan
PNS, 69 responden tidak mengisi jenis pekerjaannya, 17 responden
dengan pekerjaan wirausaha dan ada 59 responden yang bekerja
sebagai Pegawai Swasta yang seringkali melakukan pengurusan
perizinan

Gambar 3. 2 Pendidikan

Gambar

3.3

Pendidikan

menunjukkan

bahwa

persentase

tertinggi responden di DPMPT adalah masyarakat yang berpendidikan S1
yaitu 44 responden, sedangkan Pada urutan kedua yaitu responden yang
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berpendidikan D3 sebesar 18 Dan pada urutan ke tiga yaitu D1 sebesar 1
responden, adapun yang berpendidikan SMA sebesar 8 responden,
sedangkan responden yang tidak mengisi ada 69 responden yang
melakukan pengurusan di DPMPT Kota Balikpapan

3.2.2 Analis Pelayanan Surat Izin Mendirikan Banggunan (IMB)

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang pernah

menerima pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kota Balikpapan yang telah dilakukan, memperoleh nilai ratarata kepuasan terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan

IMB

Table 3.2 Mean performance, Survey Kepuasan Masyarakat Surat Izin Mendirikan
Bangunan di Pemerintahan Kota Balikpapan
NO

Unsur

Rata-rata

SKM

Keterangan

1

Syarat

3.80

95.00

Sangat Bagus

2

Prosedur

3.75

93.75

Sangat Bagus

3

Waktu Pelayanan

3.60

90.00

Sangat Bagus

4

Biaya dan Tarif

3.60

90.00

Sangat Bagus

3.75

93.75

Sangat Bagus

3.75

93.75

Sangat Bagus

3.50

87.50

Bagus

3.60

90.00

Sangat Bagus

3.25

81.25

Bagus

3.33

90.56

Bagus

Produk
5

Spesifikasi Jenis
Kompetensi

6

Pelaksana
Prilaku Pelaksan

7
8
9

Pelayanan
Penanganan
Pengaduan
Sarana dan
Prasarana
Rata Rata

24

Bedasarkan table diatas indeks kepuasan masyarakat untuk Sembilan
unsur pelayanan tersebut, diperoleh data rata-rata memiliki kinerja yang
sangat baik, terdapat tujuh mutu pelayanan dengan nilai SB (sangat baik)
Untuk Unsur prilaku dan Sarana dengan mutu B (baik) perlu
ditingkatkan lagi
Maka bedasarkan table diatas dapat diketahui bahwa hasil dari
kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan memperoleh
Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 89.65 atau masuk dalam
kategoi SB (Sangat Baik)

1. Syarat dan Ketentuan IMB (U1)

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah di lakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.4 Syarat dan Ketentuan

Gambar 3.4 Syarat dan Ketentuan diatas menunjukan bahwah
nilai dari 20 responden yang menjadi sampel survey, sebanyak 16
jawaban responden dengan respon jawaban Sangat Bagus dan 4
jawaban responden lainnya dengan respon Bagus, maka nilai rata –
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rata performance untuk unsur persyaratan sebesar 3.80 maka untuk
unsur Pesyaratan pelayanan di Izin Mendirikan Banggunan Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori
“Sangat Bagus”.

2. Prosedur IMB (U2)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.5 prosedur pelayanan

Gambar diagram 3.5 prosedur pelayanan diatas menunjukan
bahwah nilai dari Prosedur dari 20 responden yang menjadi sampel
survey, sebanyak 5 jawaban responden dengan respon jawaban Bagus
dan 15 jawaban responden lainnya dengan respon Sangat Bagus,
maka nilai rata – rata performance untuk unsur Prosedur sebesar 3.75
maka untuk unsur Prosedur pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori “Sangat Bagus”.
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3. Waktu Pelayanan IMB (U3)

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.6 waktu pelayanan
Gambar Diagram 3.6 Waktu Pelayanan diatas menunjukan
bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel survey, sebanyak
14 jawaban responden dengan respon jawaban Sangat Bagus,
sebanyak 2 jawaban responden dengan jawaban Cukup, sebanyak 4
jawaban responden dengan respon jawaban Bagus, maka nilai rata –
rata performance untuk unsur waktu pelayanan sebesar 3.60 maka
untuk unsur waktu pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu termasuk dalam kategori “Sangat Bagus”.
4. Biaya dan Tarif IMB (U4)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.7 biaya dan tarif

27

Gambar Diagram 3.7 Biaya dan Tarif diatas menunjukan
bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel survey, sebanyak
1 jawaban responden dengan respon jawaban Cukup, sebanyak 5
jawaban responden memberikan jawaban Bagus dan sebanyak 14
jawaban dengan respon Sangat Baik, maka nilai rata – rata
performance untuk unsur Biaya dan tarif sebesar 3.60 maka untuk
unsur biaya dan tarif di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu termasuk dalam kategori “Sangat Bagus”.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan IMB (U5)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.8 produk spesifikasi pelayanan

Gambar Diagram 3.8 produk spesifikasi jenis pelayanan
diatas menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi
sampel survey, sebanyak 5 jawaban

responden dengan respon

jawaban Bagus dan sebanayak 13 dengan respon

Sangat Baik

sedangkan responden dengan jawaban Cukup ada 2 maka nilai rata –
rata performance untuk unsur produk spesifikasi jenis pelayanan
sebesar 3,50 maka untuk unsur Kompetensi sistem dan pelayanan di
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk dalam
kategori “Sangat Bagus”.
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6. Kompetensi Pelaksana IMB (U6)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.9 Kompetensi pelaksan

Gambar

Diagram

3.9

Kompetensi

Pelaksana

diatas

menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel
survey, sebanyak 7 jawaban responden dengan respon Bagus dan
sedangkan jawaban dengan respon Sangat Bagus ada 13 jawaban,
maka nilai rata – rata performance untuk unsur ini sebesar 3.75 maka
untuk unsur Kompetensi Pelaksana di Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori “Sangat Bagus”.

7. Prilaku Pelaksan Pelayanan IMB (U7)

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat
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Gambar 3.10 prilaku Pelaksa

Gambar Diagram 3.10 Prilaku Pelaksan pelayanan diatas
menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel
survey, sebanyak 2 jawaban responden dengan respon jawaban Cukup,
sebanyak 5 jawaban responden dengan respon jawaban Bagus dan
sebanyak 13 jawaban merasa Sangat Bagus, maka nilai rata – rata
performance untuk unsur Prilaku Pelaksana pelayanan sebesar 3.50
maka untuk unsur prilaku Pelaksana pelayanan di Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori “Bagus”.
8. Penanganan Pengaduan IMB (U8)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.11 penanganan pengaduan
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Gambar

Diagram

3.11

penanganan

pengaduan

diatas

menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel
survey, sebanyak 5 responden memberikan respon jawaban Cukup dan
sebanyak 4 jawaban responden dengan respon Bagus, sedangkan
jawaban dengan respon Sangat Bagus ada 11 jawaban, maka nilai rata
– rata performance untuk unsur Penaganan Pengaduan sebesar 3,76
maka untuk unsur Penangan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori “Bagus”.
9. Sarana dan Prasarana (U9)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.12 sarana dan prasarana

Gambar

Diagram

3.12

Sarana

dan

Prasarana

diatas

menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel
survey, sebanyak 6 responden memberikan jawaban Cukup dan
sebanyak 5 jawaban responden dengan respon Bagus, sedangkan
responden denngan respon Sangat Bagus ada 9 orang maka nilai rata
– rata performance untuk unsur sarana dan prasarana sebesar 3.25
maka untuk unsur sarana dan prasaran di Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori “Bagus”.
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10. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Surat Izin Mendirikan
Banggunan (IMB)

Analisis yang dilakukan pada hasil survey kepuasan masyarakat
terhadap Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan tahun 2020 ini antara lain untuk
mengetahui tingkat kepuasan dan ketidakpuasan masyarakat Kota
Balikpapan

untuk

menentukan

prioritas

pembenahan

terhadap

pelayanan Publik oleh Pemerintah Kota Balikpapan
Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik Pemerintah Kota Balikpapan yang telah dilakukan,
selanjutnya diperoleh indikator kepuasan masyarakat yang meliputi
rata-rata

kepuasan

terhadap

pelayanan

yang

dirasakan

oleh

masyarakat (mean performance), yang menunjukkan posisi masingmasing Unsur pelayanan pada sebuah diagram serta Survey Kepuasan
Masyarakat

Gambar 3.13 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Gambar Diagram 3.13 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
diatas menunjukkan bahwa secara Publik, masyarakat yang datang ke
DPMPT merasa senang terhadap pelayanan Surat Izin Mendirikan
Banggunan (IMB) yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Balikpapan dengan Nilai Survey
kepuasan sebesar 89.65 masuk dalam kategori “Sangat Bagus”.
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3.2.1

Analis Pelayanan Surat Izin Klinik (SIK)
Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang pernah

menerima pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kota Balikpapan yang telah dilakukan, memperoleh nilai ratarata kepuasan terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan

SIK

Table 3.3 Mean performance, Survey Kepuasan Masyarakat Surat Izin Klinik di
Pemerintahan Kota Balikpapan
NO

Unsur

Rata-rata

SKM

Keterangan

1

Syarat

3.10

77.50

Bagus

2

Prosedur

3.25

81.25

Bagus

3

Waktu Pelayanan

3.55

88.75

Sangat Bagus

4

Biaya dan Tarif

3.45

86.25

Bagus

3.20

80.00

Bagus

Produk
5

Spesifikasi Jenis
Prilaku

6

danmaklumat

3.40

85.00

Bagus

7

Prilaku Pelaksan

3.60

90.00

Sangat Bagus

3.05

76.25

Bagus

3.00

75.00

Cukup

3.28

82.22

Bagus

8
9

Penanganan
Pengaduan
Sarana dan
Prasarana
Rata Rata

Bedasarkan table diatas indeks kepuasan masyarakat untuk Sembilan
unsur pelayanan tersebut, diperoleh data rata-rata memiliki kinerja yang
sangat baik, terdapat dua mutu pelayanan dengan nilai A (sangat baik)
yaitu unsur waktu pelayanan, Prilaku Pelaksan dengan mutu A
Unsur syarat, prosedur, biaya dan tarif, Kompetensi sistem dan
layanan, Kompetensi Pelaksana dan Penanganan Pengaduan harus di

33

pertahankan karna mendapat mutu B (Baik) sedangkan untuk unsur
pelayanan lainnya seperti: Sarana dan Prasarana dengan mutu C (cukup)
perlu ditingkatkan lagi
Maka bedasarkan table diatas dapat diketahui bahwa hasil dari
kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan memperoleh
Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82.22 atau masuk dalam
kategori B (Baik)
1. Syarat dan Ketentuan SIK (U1)

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah di lakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.14 Syarat dan Ketentuan

Gambar 3.14 Syarat dan Ketentuan diatas menunjukan
bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel survey,
sebanyak 3 jawaban responden dengan respon jawaban Cukup dan 12
jawaban responden lainnya dengan respon Bagus, sedangkan
responden dengan jawaban Sangat Baik ada 5, maka nilai rata – rata
performance untuk unsur persyaratan sebesar 3.10 maka untuk unsur
Pesyaratan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu termasuk dalam kategori “Bagus”.

34

2. Prosedur SIK (U2)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.15 prosedur pelayanan

Gambar diagram 3.15 prosdur pelayanan diatas menunjukan
bahwah nilai dari Prosedur dari 20 responden yang menjadi sampel
survey, sebanyak 1 jawaban responden dengan respon jawaban Cukup,
sebanyak 13 jawaban responden dengan respon jawaban Bagus dan 6
jawaban responden lainnya dengan respon Sangat Bagus, maka nilai
rata – rata performance untuk unsur Prosedur sebesar 3.25 maka untuk
unsur Prosedur pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu termasuk dalam kategori “Bagus”.
3. Waktu Pelayanan SIK (U3)

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat
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Gambar 3.16 waktu pelayanan

Gambar Diagram 3.16 Waktu Pelayanan diatas menunjukan
bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel survey, sebanyak
2 jawaban

responden dengan jawaban Cukup, sebanyak 5 jawaban

responden dengan respon jawaban Bagus dan sebanyak 13 responden
yang menjawab Sangat Bagus, maka nilai rata – rata performance
untuk unsur waktu pelayanan sebesar 3.55 maka untuk unsur waktu
pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk
dalam kategori “Sangat Bagus”.
4. Biaya dan Tarif SIK (U4)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.17 biaya dan tarif
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Gambar Diagram 3.17 biaya dan tarif diatas menunjukan
bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel survey, sebanyak
2 jawaban responden dengan respon jawaban Cukup, sebanyak 7
jawaban responden memberikan jawaban Bagus dan sebanyak 11
jawaban dengan respon Sangat baik, maka nilai rata – rata
performance untuk unsur Biaya dan tarif sebesar 3.45 maka untuk
unsur biaya dan tarif di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu termasuk dalam kategori “Bagus”.

5. Produk Spesifikasi SIK (U5)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.18 produk spesifikasi

Gambar Diagram 3.18 produk spesifikasi jenis pelayanan
diatas menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi
sampel survey, sebanyak 16 jawaban responden dengan respon
jawaban Bagus dan sebanayak 4 dengan respon Sangat Baik, maka
nilai rata – rata performance untuk unsur produk spesifikasi jenis
sebesar 3.20 maka untuk unsur produk spesifikasi jenis pelayanan di
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk dalam
kategori “Bagus”.
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6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan SIK (U6)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.19 Kompetensi pelaksan pelayanan

Gambar Diagram 3.19 Kompetensi Pelaksana Pelayanan
diatas

menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi

sampel survey, sebanyak 1 responden memberikan respon jawaban
Kurang Bagus dan sebanyak 9 jawaban responden dengan respon
Bagus, sedangkan jawaban dengan respon Sangat Bagus ada 10
jawaban, maka nilai rata – rata performance untuk unsur Kompetensi
Pelaksana pelayanan sebesar 3.40 maka untuk unsur Kompetensi
Pelaksana

pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu termasuk dalam kategori “Sangat Bagus”.

7. Prilaku Pelaksan Pelayanan SIK (U7)

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat
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Gambar 3.20 prilaku pelaksan
Gambar Diagram 3.20 Prilaku Pelaksan pelayanan diatas
menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel
survey, sebanyak 1 jawaban

responden dengan

respon jawaban

Cukup, sebanyak 6 jawaban

responden dengan

respon jawaban

Bagus dan sebanyak 13 jawaban merasa Sangat Bagus , maka nilai
rata – rata performance untuk unsur Prilaku Pelaksan pelayanan
sebesar 3.60 maka untuk unsur Prilaku Pelaksan di Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori “ Sangat
Bagus”.

8. Penanganan Pengaduan SIK (U8)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.21 penangganan pengaduan
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Gambar

Diagram

3.21

Penanganan

Pengaduan

diatas

menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel
survey, sebanyak 3 responden memberikan jawaban Cukup dan
sebanyak 13 jawaban responden dengan respon Bagus, sedangkan
jawaban dengan respon Sangat Bagus ada 4 jawaban, maka nilai rata –
rata performance untuk unsur Penanganan Pengaduan sebesar 3,05
maka untuk unsur Penanganan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori “Bagus”.

9. Sarana dan Prasarana SIK (U9)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.22 sarana dan prasarana

Gambar

Diagram

3.22

Sarana

dan

Prasarana

diatas

menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel
survey, sebanyak 4 responden memberikan jawaban Cukup dan
sebanyak 12 jawaban responden dengan respon Bagus, sedangkan
untuk respon jawaban Sangat Baik ada 4 jawaban. Maka nilai rata –
rata performance untuk unsur Sarana dan Prasarana sebesar 3.00
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maka untuk unsur Sarana dan prasarana di Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori “Cukup”

10. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Surat Izin Klinik (SIPP)

Analisis yang dilakukan pada hasil survey kepuasan masyarakat
terhadap Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan tahun 2021 ini antara lain untuk
mengetahui tingkat kepuasan dan ketidakpuasan masyarakat Kota
Balikpapan

untuk

menentukan

prioritas

pembenahan

terhadap

pelayanan Publik oleh Pemerintah Kota Balikpapan
Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik Pemerintah Kota Balikpapan yang telah dilakukan,
selanjutnya diperoleh indikator kepuasan masyarakat yang meliputi
rata-rata

kepuasan

terhadap

pelayanan

yang

dirasakan

oleh

masyarakat (mean performance), yang menunjukkan posisi masingmasing Unsur pelayanan pada sebuah diagram serta Survey Kepuasan
Masyarakat

Gambar Diagram 3.23 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat diatas
menunjukkan bahwa secara Publik, masyarakat yang datang ke
DPMPT merasa senang terhadap pelayanan Surat Izin Klinik (SIK) yang
diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
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Pemerintah Kota Balikpapan dengan Nilai Survey kepuasan sebesar
82.14 masuk dalam kategori “Bagus”.

3.2.2

Analis Pelayanan Surat Izin SITEPLAN (SIS)
Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang pernah

menerima pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kota Balikpapan yang telah dilakukan, memperoleh nilai ratarata kepuasan terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan

SIS

Table 3.4 Mean performance, Survey Kepuasan Masyarakat Surat Izin SITEPLAN di
Pemerintahan Kota Balikpapan
NO

Unsur

1

Syarat

2.90

72.50

Cukup

2

Prosedur

3.55

88.75

Sangat Bagus

3

Waktu Pelayanan

2.85

71.25

Cukup

4

Biaya dan Tarif

3.35

83.75

Bagus

5

Produk Spesifikasi Jenis

3.40

85.00

Bagus

6

Kompetensi Pelaksana

2.95

73.75

Cukup

7

Prilaku Pelaksan

3.30

82.50

Bagus

8

Penanganan Pengaduan

3.10

77.50

Bagus

2.84

71.05

Cukup

3.76

78.45

Sangat Bagus

9

Sarana dan Prasarana
Rata Rata

Rata-rata

SKM

Keterangan

Bedasarkan table diatas indeks kepuasan masyarakat untuk Sembilan
unsur pelayanan tersebut, diperoleh data rata-rata memiliki kinerja yang
sangat baik, terdapat satu mutu pelayanan dengan nilai A (sangat baik)
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Unsur biaya dan tarif, Kompetensi sistem dan layanan, kejelassan
dan kepastian, Penanganan Pengaduan harus di pertahankan sedangkan
untuk unsur pelayanan lainnya seperti: waktu syarat, dan maklumat
pelayanan, waktu pelayanan dan Sarana dan Prasarana dengan mutu C
(cukup) perlud ditingkatkan lagi
Maka bedasarkan table diatas dapat diketahui bahwa hasil dari
kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan memperoleh
Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 77.73 atau masuk dalam
kategori B (Baik)
1. Syarat dan Ketentuan SIS (U1)

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah di lakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.24 Syarat dan Ketentuan
Gambar 3.24 Syarat dan Ketentuan diatas menunjukan
bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel survey,
sebanyak 2 jawaban responden dengan respon jawaban cukup dan 18
jawaban responden lainnya dengan respon Sangat Bagus ,maka nilai
rata – rata performance untuk unsur persyaratan sebesar 2.90 maka
untuk unsur Pesyaratan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori “Cukup”.
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2. Prosedur SIS (U2)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.25 prosedur pelayanan

Gambar

diagram

3.25

prosedur

pelayanan

diatas

menunjukan bahwah nilai dari Prosedur dari 20 responden yang
menjadi sampel survey, sebanyak 9 jawaban responden dengan respon
jawaban Baik dan responden dengan respon jawaban Sangat Baik ada
11, maka nilai rata – rata performance untuk unsur Prosedur sebesar
3.55 maka untuk unsur Prosedur pelayanan di Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori “Sangat Bagus”.
3. Waktu Pelayanan SIS (U3)

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat
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Gambar 4.26 waktu pelayanan

Gambar Diagram 4.26 Waktu Pelayanan diatas menunjukan
bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel survey, sebanyak
5 jawaban responden dengan jawaban Cukup, sebanyak 23 jawaban
responden dengan respon jawaban Bagus dan sebanyak 2 responden
yang menjawab Sangat Bagus, maka nilai rata-rata performance untuk
unsur waktu pelayanan sebesar 2.85 maka untuk unsur waktu
pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk
dalam kategori “cukup”.

4. Biaya dan Tarif SIS (U4)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.27 biaya dan tarif
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Gambar Diagram 3.27 Biaya dan Tarif diatas menunjukan
bawah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel survey. sebanyak
13 jawaban responden memberikan jawaban Bagus dan sebanyak 7
jawaban dengan respon Sangat baik, maka nilai rata-rata performance
untuk unsur Biaya dan tarif sebesar 3.35 maka untuk unsur biaya dan
tarif di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk
dalam kategori “Sangat Bagus”.

5. Produk Spesifikasi Jenis SIS (U5)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.28 produk spesifikasi jenis

Gambar Diagram 3.28 Produk Spesifikasi Jenis diatas
menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel
survey, sebanyak 3 jawaban responden dengan respon jawaban Cukup
dan sebanayak 6 dengan respon Baik, sedangkan responden dengan
jawaban Sangat Baik ada 11, maka nilai rata – rata performance untuk
unsur Produk Spesifikasi Jenis sebesar 3.40 maka untuk unsur Produk
Spesifikasi Jenis di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
termasuk dalam kategori “Bagus”.
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6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan SIS (U6)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.29 Kompetensi pelaksan pelayanan

Gambar Diagram 3.29 Kompetensi pelaksana Pelayanan
diatas menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi
sampel survey, sebanyak 1 responden memberikan jawaban Cukup
dan sebanyak 19 jawaban responden dengan respon Bagus, maka nilai
rata-rata performance untuk unsur Kompetensi Pelaksana pelayanan
sebesar 2.95 maka untuk unsur Kompetensi Pelaksana pelayanan di
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk dalam
kategori “Cukup”.

7. Prilaku Pelaksan Pelayanan SIS (U7)

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat
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Gambar 3.30 prilaku pelaksana

Gambar Diagram 3.30 Prilaku Pelaksan pelayanan diatas
menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel
survey, sebanyak 14 jawaban responden dengan respon jawaban
Bagus dan sebanyak 6 jawaban merasa Sangat Bagus, maka nilai rata
– rata performance untuk unsur kejelassan dan kepastian pelayanan
sebesar 3.30 maka untuk unsur Prilaku Pelaksan pelayanan di Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori
“Bagus”.
8. Penanganan Pengaduan SIS (U8)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.31 penangganan pengaduan
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Gambar

Diagram

3.31

Penanganan

Pengaduan

diatas

menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel
survey, sebanyak 1 responden memberikan respon jawaban Cukup dan
sebanyak 16 responden memberikan jawaban Baik dan sebanyak 3
jawaban responden dengan respon Sangat Bagus, maka nilai rata-rata
performance untuk unsur Penanganan Pengaduan sebesar 3,10 maka
untuk unsur Penanganan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori “Bagus”.

9. Sarana dan Prasarana SIS (U9)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.32 sarana dan prasarana

Gambar

Diagram

3.32

Sarana

dan

Prasarana

diatas

menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel
survey, sebanyak 3 responden memberikan jawaban Cukup dan
sebanyak 17 jawaban responden dengan respon Bagus, maka nilai
rata – rata performance untuk unsur Sarana dan Prasarana sebesar
2.84 maka untuk unsur Sarana dan Prasarana di Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori “Cukup”.
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10. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Surat Izin SITEPLAN

(SIS)

Analisis yang dilakukan pada hasil survey kepuasan masyarakat
terhadap Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan tahun 2021 ini antara lain untuk
mengetahui tingkat kepuasan dan ketidakpuasan masyarakat Kota
Balikpapan

untuk

menentukan

prioritas

pembenahan

terhadap

pelayanan Publik oleh Pemerintah Kota Balikpapan
Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik Pemerintah Kota Balikpapan yang telah dilakukan,
selanjutnya diperoleh indikator kepuasan masyarakat yang meliputi
rata-rata

kepuasan

terhadap

pelayanan

yang

dirasakan

oleh

masyarakat (mean performance), yang menunjukkan posisi masingmasing Unsur pelayanan pada sebuah diagram serta Survey Kepuasan
Masyarakat

Gambar Diagram 3.33 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat diatas
menunjukkan bahwa secara Publik, masyarakat yang datang ke
DPMPT merasa senang terhadap pelayanan Surat Izin SITEPLAN
(SIS) yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Pemerintah Kota Balikpapan dengan Nilai Survey kepuasan
sebesar 77.73 masuk dalam kategori “Bagus”.
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3.2.3

Analis Pelayanan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)
Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang pernah

menerima pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kota Balikpapan yang telah dilakukan, memperoleh nilai ratarata kepuasan terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan

SIPA

Table 3.5 Mean performance, Survey Kepuasan Masyarakat Surat Izin Praktek Apoteker di
Pemerintahan Kota Balikpapan
NO

Unsur

1

Syarat

3.50

87.50

Bagus

2

Prosedur

3.40

85.00

Bagus

3

Waktu Pelayanan

2.85

71.25

Cukup

4

Biaya dan Tarif

3.30

82.50

Bagus

s

Produk Spesifikasi

5

Jenis

3.40

85.00

Bagus

s
6

Kompetensi Pelaksana

3.50

87.50

Bagus

7

Prilaku Pelaksan

3.15

78.75

Bagus

3.30

82.50

Bagus

2.80

70.00

Bagus

3.24

81.11

Sangat Bagus

8
9

Rata-rata

SKM

Keterangan

Penanganan
Pengaduan
Sarana dan Prasarana
Rata Rata

Bedasarkan table diatas indeks kepuasan masyarakat untuk Sembilan
unsur pelayanan tersebut, diperoleh data rata-rata memiliki kinerja yang
baik, terdapat beberpa mutu pelayanan dengan nilai B (Bagus)
Unsur syarat, prosedur, biaya dan tarif, Kompetensi sistem dan
layanan, Kompetensi Pelaksana, Penanganan Pengaduan dan Sarana
dan Prasarana harus di pertahankan sedangkan untuk unsur pelayanan
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lainnya seperti: waktu pelayanan dengan mutu C (Cukup) perlu
ditingkatkan lagi
Maka bedasarkan table diatas dapat diketahui bahwa hasil dari
kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan memperoleh
Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 81.03 atau masuk dalam kategoi
B (Baik)

1

Syarat dan Ketentuan SIPA (U1)

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah di lakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.34 Syarat dan Ketentuan

Gambar 3.34 Syarat dan Ketentuan diatas menunjukan
bahwah nilai dari 25 responden yang menjadi sampel survey,
sebanyak 2 jawaban responden dengan respon jawaban Cukup dan 6
jawaban responden lainnya dengan respon Bagus, sedangkan Sangat
Baik 12 responden yang menjawab. maka nilai rata – rata performance
untuk unsur persyaratan sebesar 3.50 maka untuk unsur Pesyaratan
pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
termasuk dalam kategori “Bagus”.
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2

Prosedur SIPA (U2)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.35 prosedur pelayanan

Gambar

diagram

3.35

prosedur

pelayanan

diatas

menunjukan bahwah nilai dari Prosedur dari 20 responden yang
menjadi sampel survey, sebanyak 3 jawaban responden dengan respon
jawaban Cukup, sebanyak 6 jawaban responden dengan respon
jawaban Bagus dan 11 jawaban responden lainnya dengan respon
Sangat Bagus, maka nilai rata-rata performance untuk unsur Prosedur
sebesar 3,40 maka untuk unsur Prosedur pelayanan di Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori
“Bagus”.

3

Waktu Pelayanan SIPA (U3)

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat
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Gambar 3.36 waktu pelayanan
Gambar Diagram 3.36 Waktu Pelayanan diatas menunjukan
bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel survey, sebanyak
1 jawaban responden dengan respon jawaban Kurang Bagus, sebanyak
7 jawaban responden dengan jawaban Cukup, sebanyak 6 jawaban
responden dengan respon jawaban Bagus dan sebanyak 6 responden
yang menjawab Sangat Bagus, maka nilai rata-rata performance untuk
unsur waktu pelayanan sebesar 2,85 maka untuk unsur waktu
pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk
dalam kategori “Bagus”.
4

Biaya dan Tarif SIPA (U4)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.37 biaya dan tarif
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Gambar Diagram 3.37 Biaya dan Tarif diatas menunjukan
bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel survey, sebanyak
3 jawaban responden dengan respon jawaban Cukup, sebanyak 8
jawaban responden memberikan jawaban Bagus dan sebanyak 9
jawaban dengan respon Sangat baik, maka nilai rata-rata performance
untuk unsur Biaya dan tarif sebesar 3.30 maka untuk unsur biaya dan
tarif di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk
dalam kategori “Sangat Bagus”.

5

Produk Spesifikasi Jenis SIPA (U5)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.38 produk spesifikasi

Gambar Diagram 3.38 produk spesifikasi jenis Pelayanan
diatas menunjukan bahwah nilai dari 2 responden yang menjadi sampel
survey, sebanyak 4 jawaban responden dengan respon jawaban Cukup
dan sebanayak 4 dengan respon Baik, sedangkan responden dengan
jawaban Sangat Baik ada 12, maka nilai rata-rata performance untuk
unsur Produk Spesifikasi Jenis sebesar 3.40 maka untuk unsur Produk
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Spesifikasi Jenis di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
termasuk dalam kategori “Bagus”.
6

Kompetensi Pelaksana Pelayanan SIPA (U6)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.39 Kompetensi pelaksana

Gambar Diagram 3.39 Kompetensi Pelaksana pelayanan
diatas

menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi

sampel survey, sebanyak 1 responden memberikan respon jawaban
Cukup dan sebanyak 8 responden memberikan jawaban Baik

dan

sebanyak 11 jawaban responden dengan respon Bagus. maka nilai
rata-rata performance untuk unsur Kompetensi pelaksana pelayanan
sebesar 3,50 maka untuk unsur Kompetensi Pelaksana pelayanan di
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk dalam
kategori “Bagus”
7

Prilaku Pelaksan Pelayanan SIPA (U7)

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat
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Gambar 3.40 prilaku pelaksan
Gambar Diagram 3.40 Prilaku Pelaksan pelayanan diatas
menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel
survey, sebanyak 5 jawaban responden dengan respon jawaban Cukup,
sebanyak 7 jawaban responden dengan respon jawaban Bagus dan
sebanyak 8 jawaban merasa Sangat Bagus, maka nilai rata – rata
performance untuk unsur prilaku pelaksana sebesar 3.15 maka untuk
Prilaku Pelaksan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu termasuk dalam kategori “Bagus”
8

Penanganan Pengaduan SIPA (U8)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar3.41 penangganan pengaduan
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Gambar

Diagram

3.41

Penanganan

Pengaduan

diatas

menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel
survey, sebanyak 4 responden memberikan respon jawaban Cukup dan
sebanyak 6 responden memberikan jawaban Baik dan sebanyak 10
jawaban responden dengan respon Sangat Baik, maka nilai rata-rata
performance untuk unsur Penanganan Pengaduan sebesar 3,30 maka
untuk unsur Penanganan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori “Bagus”.

9

Sarana dan Prasarana SIPA (U9)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.42 sarana dan prasarana

Gambar

Diagram

3.42

Sarana

dan

Prasarana

diatas

menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel
survey, sebanyak 4 responden memberikan jawaban Cukup dan
sebanyak 16 jawaban responden dengan respon Baik, maka nilai ratarata performance untuk unsur Sarana dan Prasarana sebesar 2.80
maka untuk unsur kecepatanan pelayanan di Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori “Sangat Bagus”.

58

10 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Surat Izin Praktek Apoteker
(SIPA)

Analisis yang dilakukan pada hasil survey kepuasan masyarakat
terhadap Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan tahun 2021 ini antara lain untuk
mengetahui tingkat kepuasan dan ketidakpuasan masyarakat Kota
Balikpapan

untuk

menentukan

prioritas

pembenahan

terhadap

pelayanan Publik oleh Pemerintah Kota Balikpapan
Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik Pemerintah Kota Balikpapan yang telah dilakukan,
selanjutnya diperoleh indikator kepuasan masyarakat yang meliputi
rata-rata

kepuasan

terhadap

pelayanan

yang

dirasakan

oleh

masyarakat (mean performance), yang menunjukkan posisi masingmasing Unsur pelayanan pada sebuah diagram serta Survey Kepuasan
Masyarakat

Gambar Diagram 3.43 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat diatas
menunjukkan bahwa secara Publik, masyarakat yang datang ke
DPMPT merasa senang terhadap pelayanan Surat Izin Praktek
Apoteker (SIPA) yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Balikpapan dengan Nilai Survey
kepuasan sebesar 81.03.masuk dalam kategori “Bagus”.
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3.2.4

Analis Pelayanan Surat Izin Apotik (SIA)
Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang pernah

menerima pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kota Balikpapan yang telah dilakukan, memperoleh nilai ratarata kepuasan terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan

SIA

Table 3.6 Mean performance, Survey Kepuasan Masyarakat Surat Izin Apotik di
Pemerintahan Kota Balikpapan
NO

Unsur

1

Syarat

3.50

87.50

Bagus

2

Prosedur

3.30

82.50

Bagus

3

Waktu Pelayanan

3.40

85.00

Bagus

4

Biaya dan Tarif

3.25

81.25

Bagus

5

Produk Spesifikasi Jenis

3.30

82.50

Bagus

6

Kompetensi Pelaksana

3.45

86.25

Bagus

7

Prilaku Pelaksan

3.35

83.75

Bagus

8

Penanganan Pengaduan

3.25

81.25

Bagus

3.20

80.00

Bagus

3.33

83.33

Bagus

9

Sarana dan Prasarana
Rata Rata

Rata-rata

SKM

Keterangan
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Bedasarkan table diatas indeks kepuasan masyarakat untuk Sembilan
unsur pelayanan tersebut, diperoleh data rata-rata memiliki kinerja yang
sangat baik, terdapat dua mutu pelayanan dengan nilai B (baik)
Unsur syarat, prosedur, biaya dan tarif, Kompetensi sistem dan
layanan,

Kompetensi

Pelaksana,

waktu

pelayanan,

Penanganan

Pengaduan dan Sarana dan Prasarana dengan mutu B (Baik) perlu di
pertahankan dan ditingkatkan lagi.
Maka bedasarkan table diatas dapat diketahui bahwa hasil dari
kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan memperoleh
Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82.50 atau masuk dalam kategoi B
(Baik)

1. Syarat dan Ketentuan SIA (U1)
Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah di lakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.44 Syarat dan Ketentuan
Gambar 3.44 Syarat dan Ketentuan diatas menunjukan
bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel survey,
sebanyak 1 jawaban responden dengan respon jawaban Kurang Baik
sebanyak 7 jawaban responden dengan respon jawaban Bagus dan 12
jawaban responden lainnya dengan respon Sangat Baik, maka nilai
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rata-rata performance untuk unsur persyaratan sebesar 3.50 maka
untuk unsur Pesyaratan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori “Bagus”.

2. Prosedur SIA (U2)
Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.45 prosedur pelayanan
Gambar

diagram

3.45

prosedur

pelayanan

diatas

menunjukan bahwah nilai dari Prosedur dari 20 responden yang
menjadi sampel survey, sebanyak 4 jawaban responden dengan respon
jawaban Cukup, sebanyak 6 jawaban responden dengan respon
jawaban Bagus dan 10 jawaban responden lainnya dengan respon
Sangat Bagus, maka nilai rata-rata performance untuk unsur Prosedur
sebesar 3,30 maka untuk unsur Prosedur pelayanan di Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori
“Bagus”.

3. Waktu Pelayanan SIA (U3)
Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat
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Gambar 3. 46 waktu pelayanan

Gambar Diagram 3.46 Waktu Pelayanan diatas menunjukan
bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel survey, sebanyak
3 jawaban responden dengan jawaban Cukup, sebanyak 6 jawaban
responden dengan respon jawaban Bagus dan sebanyak 11 responden
yang menjawab Sangat Bagus, maka nilai rata-rata performance untuk
unsur waktu pelayanan sebesar 3,40 maka untuk unsur waktu
pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk
dalam kategori “Bagus”.

4. Biaya dan Tarif SIA (U4)
Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.47 biaya dan tarif
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Gambar Diagram 3.47 Biaya dan Tarif diatas menunjukan
bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel survey, sebanyak
3 jawaban responden dengan respon jawaban Cukup, sebanyak 9
jawaban responden memberikan jawaban Bagus dan sebanyak 8
jawaban dengan respon Sangat baik, maka nilai rata-rata performance
untuk unsur Biaya dan tarif sebesar 3.25 maka untuk unsur biaya dan
tarif di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk
dalam kategori “Bagus”.

5. Produk Spesifikasi Jenis SIA (U5)
Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.48 produk spesifikasi
pelayanan
Gambar Diagram 3.48 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
diatas menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi
sampel survey, sebanyak 4 jawaban

responden dengan

respon

jawaban Cukup, sebanayak 6 dengan respon Baik dan sebanyak 10
jawaban responden dengan respon Sangat Baik, maka nilai rata – rata
performance untuk unsur Produk Spesifikasi Jenis pelayanan sebesar
3,30 maka untuk unsur produk spesifikasijenis

pelayanan di Dinas

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori
“Bagus”.
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6. Kompetensi Pelaksana SIA (U6)
Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gamba3.49 kompetensi pelaksana
Gambar

Diagram

4.49

Kompetensi

Pelaksana

diatas

menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel
survey, 2 responden memberikan jawaban Cukup dan sebanyak 7
jawaban responden dengan respon Bagus, sedangkan jawaban dengan
respon Sangat Bagus ada 11 jawaban, maka nilai rata-rata performance
untuk unsur Kompetensi Pelaksana sebesar 3.45 maka untuk unsur
Kompetensi Pelaksana di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu termasuk dalam kategori “Bagus”.

7. Prilaku Pelaksan Pelayanan SIA (U7)
Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.50 prilaku pelaksana
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Gambar Diagram 3.50 Prilaku Pelaksana Pelayanan diatas
menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel
survey, sebanyak 2 jawaban responden dengan respon jawaban Cukup,
sebanyak 9 jawaban responden dengan respon jawaban Bagus dan
sebanyak 9 jawaban merasa Sangat Bagus, maka nilai rata-rata
performance untuk unsur Prilaku Pelaksan pelayanan sebesar 3.35
maka untuk unsur Prilaku Pelaksan pelayanan di Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori “Bagus”.

8. Penanganan Pengaduan SIA (U8)
Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 4.51 penangganan pengaduan

Gambar

Diagram

4.51

Penanganan

Pengaduan

diatas

menunjukan bahwah nilai dari 25 responden yang menjadi sampel
survey dengan 3 pertanyaan, sebanyak 1 responden memberikan
respon jawaban Kurang Baik dan sebanyak 2 responden memberikan
jawaban Cukup dan sebanyak 8 jawaban responden dengan respon
Bagus, sedangkan jawaban dengan respon Sangat Bagus ada 9
jawaban, maka nilai rata-rata performance untuk unsur Penanganan
Pengaduan sebesar 3,25 maka untuk unsur Penanganan Pengaduan di
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Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk dalam
kategori “Bagus”.

9. Sarana dan Prasarana SIA (U9)
Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 4.52 sarana dan prasarana

Gambar Diagram 4.52 Sarana dan Prasarana diatas menunjukan
bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel survey, sebanyak
3 responden memberikan jawaban Kurang Baik, sebanyak 7 jawaban
responden dengan respon Bagus dan sebanyak 10 jawaban responden
dengan respon Sangat Bagus, maka nilai rata-rata performance untuk
unsur Sarana dan Prasarana sebesar 3,20 maka untuk unsur Sarana
dan Prasarana di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
termasuk dalam kategori “Bagus”.
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10. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Surat Izin Apotik (SIA)
Analisis yang dilakukan pada hasil survey kepuasan masyarakat
terhadap Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan tahun 2021 ini antara lain untuk
mengetahui tingkat kepuasan dan ketidakpuasan masyarakat Kota
Balikpapan

untuk

menentukan

prioritas

pembenahan

terhadap

pelayanan Publik oleh Pemerintah Kota Balikpapan
Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik Pemerintah Kota Balikpapan yang telah dilakukan,
selanjutnya diperoleh indikator kepuasan masyarakat yang meliputi
rata-rata

kepuasan

terhadap

pelayanan

yang

dirasakan

oleh

masyarakat (mean performance), yang menunjukkan posisi masingmasing Unsur pelayanan pada sebuah diagram serta Survey Kepuasan
Masyarakat

Gambar Diagram 3.53 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat diatas
menunjukkan bahwa secara Publik, masyarakat yang datang ke
DPMPT merasa senang terhadap pelayanan Surat Izin Apotik(SIA)
yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Pemerintah Kota Balikpapan dengan Nilai Survey kepuasan sebesar
82.50 masuk dalam
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3.2.5

Analis Pelayanan Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)
Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang pernah

menerima pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kota Balikpapan yang telah dilakukan, memperoleh nilai ratarata kepuasan terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan

SIPP

Table 3.7 Mean performance, Survey Kepuasan Masyarakat Surat Izin Praktek Perawat di
Pemerintahan Kota Balikpapan
NO

Unsur

Rata-rata

SKM

Keterangan

1

Syarat

3.30

82.50

Bagus

2

Prosedur

3.45

86.25

Bagus

3

Waktu Pelayanan

3.55

88.75

Sangat Bagus

4

Biaya dan Tarif

3.70

92.50

Sanagt Bagus

3.70

92.50

Sangat Bagus

Produk
5

Spesifikasi Jenis
Kompetensi

6

Pelaksana

3.65

91.25

Sangat Bagus

7

Prilaku Pelaksan

3.40

85.00

Bagus

3.30

82.50

Bagus

3.45

86.25

Bagus

3.50

87.50

Bagus

Penanganan

8

Pengaduan
Sarana dan

9

Prasarana
Rata Rata

Bedasarkan table diatas indeks kepuasan masyarakat untuk Sembilan
unsur pelayanan tersebut, diperoleh data rata-rata memiliki kinerja yang
sangat baik, terdapat tiga mutu pelayanan dengan nilai Sangat Baik
(Sangat Baik)
Unsur syarat, Kompetensi, waktu pelayanan, biaya dan prilaku
harus di pertahankan sedangkan untuk unsur pelayanan lainnya seperti:
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syarat, prosedur, kejelasan, Penanganan Pengaduan dan Sarana dan
Prasaranadengan mutu B (baik) perlud ditingkatkan lagi
Maka bedasarkan table diatas dapat diketahui bahwa hasil dari
kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan memperoleh
Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87.41 atau masuk dalam kategoi
B ( Baik)
1. Syarat dan Ketentuan SIPP (U1)

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah di lakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.54 Syarat dan Ketentuan

Gambar 3.54 Syarat dan Ketentuan diatas menunjukan
bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel survey,
sebanyak 11 jawaban responden dengan respon jawaban Bagus dan 8
jawaban responden lainnya dengan respon Sangat Bagus sedangkan
yang menjawab Kurang Bagus ada 1 maka nilai rata-rata performance
untuk unsur persyaratan sebesar 3.30 maka untuk unsur Pesyaratan
pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
termasuk dalam kategori “Bagus”.
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2. Prosedur SIPP (U2)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.55 prosedur pelayanan

Gambar

diagram

3.55

prosedur

pelayanan

diatas

menunjukan bahwah nilai dari Prosedur dari 20 responden yang
menjadi sampel survey, sebanyak 1 jawaban responden dengan respon
jawaban Cukup, sebanyak 13 jawaban responden dengan respon
jawaban Bagus dan 61 jawaban responden lainnya

dengan respon

Sangat Bagus, maka nilai rata-rata performance untuk unsur Prosedur
sebesar 3.45 maka untuk unsur Prosedur pelayanan di Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori
“Sangat Bagus”.

3. Waktu Pelayanan SIPP (U3)

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang telah
dilakukan,

berikut

adalah

gambar

diagram

kepuasan

terhadap

pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat
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Gambar 3.56 waktu pelayanan

Gambar Diagram 3.56 Waktu Pelayanan diatas menunjukan
bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel survey, sebanyak
1 jawaban responden dengan respon jawaban Cukup, sebanyak 9
jawaban responden dengan jawaban Bagus, sebanyak 10 jawaban
responden dengan respon jawaban Sangat Bagus, maka nilai rata-rata
performance untuk unsur waktu pelayanan sebesar 3.55 maka untuk
unsur waktu pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu termasuk dalam kategori “Sangat Bagus”.

4. Biaya dan Tarif SIPP (U4)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.57 biaya dan tarif
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Gambar Diagram 3.57 Biaya dan Tarif diatas menunjukan
bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel survey, sebanyak
6 jawaban responden memberikan jawaban Bagus dan sebanyak 14
jawaban dengan respon Sangat baik, maka nilairata-rata performance
untuk unsur Biaya dan tarif sebesar 3.70 maka untuk unsur biaya dan
tarif di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk
dalam kategori “Sangat Bagus”.

5. Produk Spesifikasi Jenis SIPP (U5)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.58 produk spesifikasi jenis

Gambar Diagram 3.58 Produk Spesifikasi Jenis pelayanan
diatas menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi
sampel survey, sebanyak 6 jawaban responden dengan respon
jawaban Bagus dan sebanayak 14 dengan respon Sangat Bagus, maka
nilai rata-rata performance untuk unsur Produk Spesifikasi Jenis
pelayanan sebesar 3,70 maka untuk unsur Produk spesifikasi jenis
pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk
dalam kategori “Sangat Bagus”.
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6. Kompetensi Pelaksana SIPP (U6)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.59 kopetensi pelaksana

Gambar

Diagram

3.59

Kompetensi

Pelaksana

diatas

menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel
survey, sebanyak 7 responden memberikan respon jawaban Bagus dan
sebanyak 13 responden memberikan jawaban Sangat Bagus, maka
nilai rata-rata performance untuk unsur Kompetensi Pelaksana sebesar
3,65 maka untuk unsur kompetensi sistem dan pelayanan di Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori
“Sangat Bagus”.

7. Prilaku Pelaksan Pelayanan SIPP (U7)

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat
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Gambar 3.60 prilaku pelaksana
Gambar Diagram 3.60 prilaku pelaksana diatas menunjukan
bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel survey, sebanyak
1 jawaban responden dengan

respon jawaban Cukup, sebanyak 10

jawaban responden dengan respon jawaban Bagus dan sebanyak 9
jawaban merasa Sangat Bagus, maka nilai rata-rata performance untuk
unsur Prilaku Pelaksan sebesar 3.40 maka untuk unsur Prilaku
Pelaksan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk
dalam kategori “Bagus”.

8. Penanganan Pengaduan SIPP (U8)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.61 penangganan pengaduan
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Gambar

Diagram

4.61

Penanganan

Pengaduan

diatas

menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel,
sebanyak 1 responden memberikan respon jawaban Cukup dan
sebanyak 12 responden memberikan jawaban Bagus dan sebanyak 7
jawaban responden dengan respon Sangat Bagus, maka nilai rata-rata
performance untuk unsur Penanganan Pengaduan sebesar 3,30 maka
untuk unsur Penanganan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori “Bagus”.

9. Sarana dan Prasarana SIPP (U9)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.62 sarana dan prasarana

Gambar

Diagram

3.62

Sarana

dan

Prasarana

diatas

menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel
survey,

sebanyak

1

responden

memberikan

jawaban

Cukup,

sedangkan untuk responden dengan jawaban Bagus ada 9 orang dan
sebanyak 10 jawaban responden dengan respon Sangat Bagus, maka
nilai rata-rata performance untuk unsur Sarana dan Prasarana sebesar
3,45 maka untuk unsur kecepatan pelayann di Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori “Bagus”.
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10. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Surat Izin Praktek Perawat
(SIPP)

Analisis yang dilakukan pada hasil survey kepuasan masyarakat
terhadap Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan tahun 2021 ini antara lain untuk
mengetahui tingkat kepuasan dan ketidakpuasan masyarakat Kota
Balikpapan

untuk

menentukan

prioritas

pembenahan

terhadap

pelayanan Publik oleh Pemerintah Kota Balikpapan
Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik Pemerintah Kota Balikpapan yang telah dilakukan,
selanjutnya diperoleh indikator kepuasan masyarakat yang meliputi
rata-rata

kepuasan

terhadap

pelayanan

yang

dirasakan

oleh

masyarakat (mean performance), yang menunjukkan posisi masingmasing Unsur pelayanan pada sebuah diagram serta Survey Kepuasan
Masyarakat

Gambar Diagram 3.63 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat diatas
menunjukkan bahwa secara Publik, masyarakat yang datang ke
DPMPT merasa senang terhadap pelayanan Surat Izin Praktek Perawat
(SIPP) yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Pemerintah Kota Balikpapan dengan Nilai Survey kepuasan
sebesar 87.43 masuk Katagori Bagus
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3.2.6

Analis PelayananSurat Izin Reklame (SIR)
Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang pernah

menerima pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kota Balikpapan yang telah dilakukan, memperoleh nilai ratarata kepuasan terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan

SIR

Table 3.8Mean performance, Survey Kepuasan Masyarakat Surat Izin Reklame di
Pemerintahan Kota Balikpapan
NO

Unsur

Rata-rata

SKM

Keterangan

1

Syarat

3.45

86.25

Bagus

2

Prosedur

3.30

82.50

Bagus

3

Waktu Pelayanan

2.95

73.75

Cukup

4

Biaya dan Tarif

3.35

83.75

Bagus

3.05

76.25

Cukup

Produk
5

Spesifikasi Jenis
Kompetensi

6

Pelaksana

3.40

85.00

Bagus

7

Prilaku Pelaksan

3.10

77.50

Bagus

3.15

78.75

Bagus

2.75

68.75

Cukup

3.13

79.16

8

9

Penanganan
Pengaduan
Sarana dan
Prasarana
Rata Rata

Sangat
Bagus

Bedasarkan table diatas indeks kepuasan masyarakat untuk Sembilan unsur
pelayanan tersebut, diperoleh data rata-rata memiliki kinerja yang sangat baik,
terdapat dua mutu pelayanan dengan nilai B (baik)
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Unsur syarat, prosedur, biaya dan tarif, Kompetensi sistem dan layanan,
Kompetensi Pelaksana, penangan pengaduan, sarana dan prasarana harus di
pertahankan sedangkan untuk unsur pelayanan lainnya seperti: waktu pelayanan
dan produk pelayanan dengan mutu B (baik) perlud ditingkatkan lagi
Maka bedasarkan table diatas dapat diketahui bahwa hasil dari kegiatan
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan memperoleh Indeks Kepuasan
Masyarakat sebesar 78.37 atau masuk dalam kategoi (Baik)

1. Syarat dan Ketentuan SIR (U1)

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah di lakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.64 Syarat dan Ketentuan

Gambar 3.64 Syarat dan Ketentuan diatas menunjukan
bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel survey,
sebanyak 3 jawaban responden dengan respon jawaban Cukup, 5
responden dengan respon Baik dan 12 jawaban responden lainnya
dengan respon Sangat Bagus, maka nilai rata-rata performance untuk
unsur persyaratan sebesar 3.45 maka untuk unsur Pesyaratan
pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
termasuk dalam kategori “Bagus”.
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2.Prosedur SIR (U2)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.65 prosedur pelayanan

Gambar diagram 3.65 prosedur diatas menunjukan bahwah
nilai dari Prosedur dari 20 responden yang menjadi sampel survey,
sebanyak 1 jawaban responden dengan respon jawaba Cukup,
sebanyak 12 jawaban responden dengan respon jawaban Bagus dan 7
jawaban responden lainnya dengan respon Sangat Bagus ,maka nilai
rata-rata performance untuk unsur Prosedur sebesar 3,30 maka untuk
unsur Prosedur pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu termasuk dalam kategori “Bagus”.

3.Waktu Pelayanan SIR (U3)

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang telah
dilakukan,

berikut

adalah

gambar

diagram

kepuasan

terhadap

pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat
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Gambar 3.66 waktu pelayanan

Gambar Diagram 3.56 Waktu Pelayanan diatas menunjukan
bahwah nilai dari 25 responden yang menjadi sampel survey, sebanyak
4 jawaban

responden dengan jawaban Cukup, sebanyak 14 jawaban

responden dengan respon jawaban Bagus dan sebanyak 3 responden
yang menjawab Sangat Bagus, maka nilai rata-rata performance untuk
unsur waktu pelayanan sebesar 3.35 maka untuk unsur waktu
pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk
dalam kategori “Bagus”.
4.Biaya dan Tarif SIR (U4)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.67 biaya dan tarif
Gambar Diagram 3.67 Biaya dan Tarif diatas menunjukan
bahwah nilai dari 25 responden yang menjadi sampel survey, sebanyak
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2 jawaban responden dengan respon jawaban Cukup, sebanyak 9
jawaban responden memberikan jawaban Bagus dan sebanyak 9
jawaban dengan respon Sangat baik, maka nilai rata-rata performance
untuk unsur Biaya dan tarif sebesar 3.05 maka untuk unsur biaya dan
tarif di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk
dalam kategori “Bagus”.

5.Produk Spesifikasi Jenis SIR (U5)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.68 produk spesifikasi

Gambar Diagram 3.68 Produk Spesifikasi Jenis pelayanan
diatas menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi
sampel survey, sebanyak 2 jawaban responden dengan respon
jawaban Cukup, sebanyak 15 responden dengan menjawab Baik dan
sebanayak 3 dengan respon Sangat Baik, maka nilai rata-rata
performance untuk unsur Produk Spesifikasi Jenis pelayanan sebesar
3.40 maka untuk unsur produk spesifikasi jenis pelayanan di Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori
“ Bagus”.
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6.Kompetensi Pelaksana SIR (U6)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.69 kompetensi pelaksana

Gambar

Diagram

3.69

Kompetensi

Pelaksana

diatas

menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel
survey, sebanyak 1 responden memberikan jawaban Cukup dan
sebanyak 10 jawaban responden dengan respon Bagus, sedangkan
jawaban dengan respon Sangat Bagus ada 9 jawaban, maka nilai ratarata performance untuk unsur kompetensi pelaksana 3,59 maka untuk
unsur kompetensi pelaksana di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu termasuk dalam kategori “Sangat Bagus”.

7.Prilaku Pelaksan Pelayanan SIR (U7)

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat
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Gambar 3.70 prilaku pelaksana

Gambar Diagram 3.70 prilaku pelaksana diatas menunjukan
bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel survey, sebanyak
1 jawaban responden dengan respon jawaban Cukup, sebanyak 16
jawaban responden dengan

respon jawaban Bagus dan sebanyak 3

jawaban merasa Sangat Bagus, maka nilai rata-rata performance untuk
unsur prilaku pelaksana sebesar 3.10 maka untuk unsur prilaku
pelaksan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
termasuk dalam kategori “Bagus”.

8.Penanganan Pengaduan SIR (U8)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.71 penangganan pengaduan
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Gambar

Diagram

3.71

Penanganan

Pengaduan

diatas

menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel
survey, sebanyak 1 responden memberikan respon jawaban Cukup dan
sebanyak 15 responden memberikan jawaban Baik dan sebanyak 4
jawaban responden dengan respon Sangat Baik, maka nilai rata-rata
performance untuk unsur Penanganan Pengaduan sebesar 3.15 maka
untuk unsur Penanganan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu termasuk dalam kategori “Bagus”.

9.Sarana dan Prasarana SIR (U9)

Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinanan yang
telah dilakukan, berikut adalah gambar diagram kepuasan terhadap
pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat

Gambar 3.72 sarana dan prasarana

Gambar

Diagram

4.72

Sarana

dan

Prasarana

diatas

menunjukan bahwah nilai dari 20 responden yang menjadi sampel
survey, sebanyak 1 responden memberikan jawaban Kurang Baik,
sebanyak 5 jawaban responden dengan respon Cukup, sebanyak 12
jawaban responden dengen respon Baik dan sebanyak 2 jawaban
responden dengan respon sangat Baik maka nilai rata-rata performance
untuk unsur Sarana dan Prasarana sebesar 2.75 maka untuk unsur
Sarana dan Prasarana di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu termasuk dalam kategori “Cukup”.untuk unsur kecepatan
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pelayann di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu termasuk
dalam kategori “Bagus”.

10. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Surat Izin Praktek Perawat (SIR)

Analisis yang dilakukan pada hasil survey kepuasan masyarakat
terhadap Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan tahun 2021 ini antara lain untuk
mengetahui tingkat kepuasan dan ketidakpuasan masyarakat Kota
Balikpapan

untuk

menentukan

prioritas

pembenahan

terhadap

pelayanan Publik oleh Pemerintah Kota Balikpapan
Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Publik Pemerintah Kota Balikpapan yang telah dilakukan,
selanjutnya diperoleh indikator kepuasan masyarakat yang meliputi
rata-rata

kepuasan

terhadap

pelayanan

yang

dirasakan

oleh

masyarakat (mean performance), yang menunjukkan posisi masingmasing Unsur pelayanan pada sebuah diagram serta Survey Kepuasan
Masyarakat

Gambar Diagram 7.63 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat diatas
menunjukkan bahwa secara Publik, masyarakat yang datang ke
DPMPT merasa senang terhadap pelayanan Surat Izin Reklame (SIR)
yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
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Pemerintah Kota Balikpapan dengan Nilai Survey kepuasan sebesar
78.37 masuk dalam kategori “Bagus”.

3.3 ANALISA KINERJA UNIVARIAT PER UNSUR
LAYANAN
1. Syarat dan ketentuan

Bedasarkan gambar 3.74 diatas, menunjukkan dari 140
responden yang telah menjadi sampel survey, ada 2 orang
dengan respon kurang bagus, sebanyak 11 norang member
cukup dan untuk respon bagus ada 64 sedangkan yang sangat
bagus ada 63 0rang. Maka Nilai rata-rata kualitas Persyaratan
sebesar 3,34 dalam kategori Baik

2. Prosedur

Bedasarkan gambar 3.75 diatas, menunjukkan dari 140
responden yang telah menjadi sampel survei, ada sebanyak 12
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orang member cukup dan untuk respon bagus ada 60
sedangkan yang sangat bagus ada 68 0rang. Maka Nilai ratarata kualitas Persyaratan sebesar 3,40 dalam kategori Baik

3. Waktu Pelayanan

Bedasarkan gambar 3.76 diatas, menunjukkan

dari 140

responden yang telah menjadi sampel survei, ada 1 orang
dengan respon kurang bagus, sebanyak 25 orang member
cukup dan untuk respon bagus ada 54 sedangkan yang sangat
bagus ada 60 0rang. Maka Nilai rata-rata kualitas waktu
pelayanan sebesar 3,24 dalam kategori Baik

4. Biaya dan Tarif
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Bedasarkan gambar 3.77 diatas, menunjukkan dari 100
responden yang telah menjadi sampel survey, ada sebanyak 12
orang member cukup dan untuk respon bagus ada 59
sedangkan yang sangat bagus ada 69 0rang. Maka Nilai ratarata kualitas biaya dan tarif sebesar 3,41 dalam kategori Baik

5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan

Bedasarkan gambar 3.78 diatas, menunjukkan dari 140
responden yang telah menjadi sampel survey, ada sebanyak 16
orang member cukup dan untuk respon bagus ada 57
sedangkan yang sangat bagus ada 67 0rang. Maka Nilai rata rata kualitas produk spesifikasi jenis pelayanan sebesar 3,36
dalam kategori Baik

6. Kompetensi Pelaksana
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Bedasarkan gambar 3.79 diatas, menunjukkan dari 140
responden yang telah menjadi sampel survey, ada 1 orang
dengan respon kurang bagus, sebanyak 6 orang member cukup
dan untuk respon bagus ada 67 sedangkan yang sangat bagus
ada 66 0rang. Maka Nilai rata-rata kualitas kompetensi
pelaksana sebesar 3,41 dalam kategori Baik

7. Prilaku Pelaksan pelayanan

Bedasarkan gambar 3.80 diatas, menunjukkan

dari 140

responden yang telah menjadi sampel survei, ada sebanyak 15
orang member cukup dan untuk respon bagus ada 68
sedangkan yang sangat bagus ada 57 0rang. Maka Nilai ratarata kualitas Prilaku Pelaksan pelayanan sebesar 3,30 dalam
kategori Baik

8. Penanganan Pengaduan
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Bedasarkan gambar 3.81 diatas, menunjukkan

dari 140

responden yang telah menjadi sampel survey, sebanyak 1 orang
member cukup, sebanyak 17 orang member cukup dan untuk
respon bagus ada 74 sedangkan yang sangat bagus ada 48
0rang. Maka Nilai rata-rata kualitas Penanganan Pengaduan
sebesar 3,21 dalam kategori Sangat Baik

9. Sarana dan Prasarana

Bedasarkan gambar 3.82

diatas , menunjukkan

dari 140

responden yang telah menjadi sampel survei, ada 4 orang
dengan respon kurang bagus, sebanyak 22 orang member
cukup dan untuk respon bagus ada 80 sedangkan yang sangat
bagus ada 34 orang. Maka Nilai rata-rata kualitas Sarana dan
Prasarana sebesar 3,03 dalam kategori Baik
Table 4. 9 Kinerja Pelayanan per Unsur Pelayanan di Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu di Kota Balikpapan

No

1

Unsur

Nilai

Mutu

Pelayanan

Interval

Pelayanan

3.34

B

Kesesuaian
Persyaratan

Kinerja
Unit
Pelayanan
Baik
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2

Prosedur

3

Kecepatan
Waktu

4

Biaya dan
Tarif

5

Produk
Spesifikasi

6

Kompetensi
Pelaksana

7

Prilaku
Pelaksan

8

Penanganan
Pengaduan

9

Kecepataan
Pelayanan

3.40

B

Baik

3.24

B

Baik

3.41

B

Baik

3.36

B

Baik

3.41

B

Biak

3.30

B

Baik

3.21

B

Baik

3.03

B

Baik

3.4 ANALISA BIVARIAT

Analisa bivariat adalah salah satu bentuk analisa kuantitatif yang

paling sederhana, yang dilakukan untuk menguji hubungan dua variable.
Dalam hal ini, variable yang akan diuji adalah sembilan unsur pelayanan
IKM yakni; kesesuaian persyaratan, kemudahan prosedur, kecepatan
waktu, kewajaran biaya, kesesuaian produk pelayanan, kemampuan
petugas, kesopanan dan keramahan petugas, penanganan pengaduan
saran dan masukan, dan kualitas Kecepataan Pelayanan. Uji analisa
bivariate yang dilakukan menggunakan uji korelasi untuk melihat
seberapa kuat hubungan antar variabel dan bagaimana arahnya. Uji
korelasi yang dilakukan menggunakan Korelasi Pearson. Kuat lemahnya
hubungan dinyatakan dalam koefisien korelasi yang sering disingkat r.
Sementara arah hubungan ditunjukkan dengan hubungan positif atau
negatif. Jika dua variabel memiliki hubungan yang positif, maka semakin
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tinggi suatu variabel semakin tinggi pula variabel yang lain. Namun jika
dua variabel memiliki hubungan yang negatif, maka semakin tinggi suatu
variabel semakin rendah variabel yang lain. Dalam korelasi semua
variabel memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada variabel yang
mempengaruhi (independen) atau variabel yang dipengaruhi (dependen).
Persyaratan uji Korelasi Pearson adalah; data untuk masing masing
bersakala interval atau rasio dan data untuk masing masing variable
berdistribusi normal. Dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan data
berdistribusi normal. Maka syarat uji Korelasi Pearson terpenuhi. Berikut
adalah tabel analisa bivariat yang menghubungkan kesembilan variable
unsur pelayanan

Table 4. 10 Bivariat yang menghubungkan ke sembilan Variable Unsur

No

1

2

3

4

5

6

7

Variabel
Syarat dan
Ketentuan (U1)
Syarat dan
Ketentuan (U1)
Syarat dan
Ketentuan (U1)

Syarat dan
Ketentuan (U1)

Syarat dan
Ketentuan (U1)
Syarat dan
Ketentuan (U1)
Syarat dan
Ketentuan (U1)

Variabel

Nilai r

Nilai p

Makna
Korelasi

Prosedur (U2)

0.628

<0.05

Korelasi Kuat

Waktu
Pelayanan (U3)

0.282

<0.05

Korelasi
Lemah

Biaya dan Tarif
(U4)

0.368

<0.05

Korelasi
Lemah

Produk
Spesifikasi Jenis
(U5)

0.422

<0.05

Korelasi
sedang

Kompetensi
Pelaksana (U6)

0.533

<0.05

Korelasi
sedang

<0.05

Korelasi
Lemah

<0.05

Korelasi

Prilaku Pelaksan
(U7)
Penanganan

0.276

0.518
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Pengaduan (U8)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Syarat dan
Ketentuan (U1)

Prosedur (U2)

Prosedur (U2)

Prosedur (U2)

Prosedur (U2)

Prosedur (U2)

Prosedur (U2)

Prosedur (U2)

Waktu Pelayanan
(U3)

Waktu Pelayanan
(U3)

Waktu Pelayanan
(U3)
Waktu Pelayanan
(U3)
Waktu Pelayanan
(U3)

Sedang

Sarana dan
Prasarana (U9)

0.350

<0.05

Korelasi
Lemah

Waktu
Pelayanan (U3)

0.379

<0.05

Korelasi
Lemah

Biaya dan Tarif
(U4)

0.512

<0.05

Korelasi
Sedang

Produk
Spesifikasi Jenis
(U5)

0.432

<0.05

Korelasi
Sedang

Kompetensi
Pelaksana (U6)

0.466

<0.05

Korelasi
Sedang

Prilaku Pelaksan
(U7)

0.408

<0.05

Korelasi
Lemah

Penanganan
Pengaduan (U8)

0.525

<0.05

Korelasi
Sedang

Sarana dan
Prasarana(U9)

0.440

<0.05

Tidak
Bermakna

Biaya dan Tarif
(U4)

0.312

<0.05

Korelasi
Lemah

Produk
Spesifikasi Jenis
(U5)

0.370

<0.05

Korelasi
Lemah

Kompetensi
Pelaksana (U6)

0.322

<0.05

Korelasi
Lemah

Prilaku Pelaksan
(U7)

0.419

<0.05

Korelasi
Sedang

Penanganan

0.435

<0.05

Korelasi
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Pengaduan (U8)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Waktu Pelayanan
(U3)

Biaya dan Tarif
(U4)

Biaya dan Tarif
(U4)
Biaya dan Tarif
(U4)
Biaya dan Tarif
(U4)
Biaya dan Tarif
(U4)
Produk Spesifikasi
Jenis (U5)
Produk Spesifikasi
Jenis (U5)
Produk Spesifikasi
Jenis (U5)
Produk Spesifikasi
Jenis (U5))

Sedang

Kepastian
Pelayanan(U9)

0.560

<0.05

Korelasi
Sedang

Produk
Spesifikasi Jenis
(U5)

0.323

<0.05

Korelasi
Lemah

Kompetensi
Pelaksana (U6)

0.439

<0.05

Korelasi
Sedang

Prilaku Pelaksan
(U7)

0.312

<0.05

Korelasi
Lemah

Penanganan
Pengaduan (U8)

0.223

<0.05

Korelasi
Lemah

Sarana dan
Prasarana (U9)

0.180

<0.05

Korelasi
lemah

Kompetensi
pelaksan (U6)

0.380

Prilaku pelaksan
(U7)

0.321

<0.05

Korelasi
Lemah

Penanganan
Pengaduan (U8)

0.427

<0.05

Korelasi
Sedang

Sarana dan
Prasarana (U9)

0.430

<0.05

Korelasi
Sedang

<0.05

Korelasi
lemah

31

Kompetensi
pelaksan (U6)

Prilaku Pelaksan
(U7)

0.316

<0.05

Korelasi
Lemah

32

Kompetensi
pelaksan (U6)

Penanganan
Pengaduan (U8)

0.480

<0.05

Korelasi
sedang

33

Produk Pelayanan
(U6)

Sarana dan
Prasarana (U9)

0.238

<0.05

Korelasi
Lemah
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34

Prilaku Pelaksana
(U7)

Penanganan
Pengaduan (U8)

0.484

<0.05

Korelasi
Sedang

34

prilaku Pelaksana
(U7)

Sarana dan
Prasarana (U9)

0.348

<0.05

Korelasi
Lemah

36

Penanganan
Pengaduan (U8)

Sarana dan
Perasarana (U9)

0.449

<0.05

Korelasi
Sedang

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa analisa
bivariate yang bermakna korelasi positif sedang yakni :
1. . Terdapat hubungan yang bermakna (0,00<0,05) antara unsur
kesesuaian persyaratan dengan kemudahan prosedur. Nilai
korelasi Pearson (r) sebesar 0,628 menunjukkan semakin
meningkatnya
meningkat

unsur

pula

kesesuaian

kemudahan

persyaratan

prosedur

maka

pelayanan

akan

dengan

kekuatan korelasi yang kuat
2. Terdapat hubungan yang bermakna (0,00<0,05) antara unsur
kesesuaian persyaratan dengan kemudahan prosedur. Nilai
korelasi Pearson (r) sebesar 0,422 menunjukkan semakin
meningkatnya unsur Produk spesifikasi jenis maka akan
meningkat

pula

kemudahan

prosedur

pelayanan

dengan

kekuatan korelasi yang Sedang
3. Terdapat hubungan yang bermakna (0,00<0,05) antara unsur
kesesuaian persyaratan dengan Kompetensi pelaksan. Nilai
korelasi Pearson (r) sebesar 0,533 menunjukkan semakin
meningkatnya

unsur

kesesuaian

persyaratan

maka

akan

meningkat pulla Kompetensi pelaksana dengan kekuatan korelasi
yang Sedang
4. . Terdapat hubungan yang bermakna (0,00<0,05) antara unsur
kesesuaian persyaratan dengan kemudahan prosedur. Nilai
korelasi Pearson (r) sebesar 0,518 menunjukkan semakin
meningkatnya unsur

penanganan pengaduan maka akan
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meningkat pula penangan pengaduan dengan kekuatan korelasi
yang Sedang
5. Terdapat hubungan yang bermakna (0,00<0,05) antara unsur
Prosedur dengan produk spesifikasi. Nilai korelasi Pearson (r)
sebesar 0,512 menunjukkan semakin meningkatnya unsur
prosedur maka akan meningkat pula produk spesifikasi dengan
kekuatan korelasi yang Sedang
6. Terdapat hubungan yang bermakna (0,00<0,05) antara unsur
prosedur dengan produk spesifikasi. Nilai korelasi Pearson (r)
sebesar 0,432 menunjukkan semakin meningkatnya unsur
prosedur jenis maka akan meningkat pula Produk spesifikasi
dengan kekuatan korelasi yang Sedang
7. Terdapat hubungan yang bermakna (0,00<0,05) antara unsur
Prosedur

dengan

penanganan

pengaduan.

Nilai

korelasi

Pearson (r) sebesar 0,525 menunjukkan semakin meningkatnya
unsur prosedur maka akan meningkat pula penanganan
pengaduan dengan kekuatan korelasi yang Sedang
8. Terdapat hubungan yang bermakna (0,00<0,05) antara unsur
Prosedur dengan Sarana dan prasarana. Nilai korelasi Pearson
(r) sebesar 0,440 menunjukkan semakin meningkatnya unsur
prosedur maka akan meningkat pula sarana dan prasarana
dengan kekuatan korelasi yang Sedang
9. Terdapat hubungan yang bermakna (0,00<0,05) antara unsur
waktu pelayanan dengan Sarana dan prasarana. Nilai korelasi
Pearson (r) sebesar 0,560 menunjukkan semakin meningkatnya
unsur waktu pelayanan maka akan meningkat pula sarana dan
prasarana dengan kekuatan korelasi yang Sedang
10. Terdapat hubungan yang bermakna (0,00<0,05) antara unsur
biaya dan tarif dengan Kompetensi pelaksan. Nilai korelasi
Pearson (r) sebesar 0,439 menunjukkan semakin meningkatnya
unsur biaya dan tarif maka akan meningkat pula Kompetensi
pelaksa dengan kekuatan korelasi yang Sedang
11. Terdapat hubungan yang bermakna (0,00<0,05) antara unsur
Produk spesifikasi jenis dengan penanganan pengaduan. Nilai
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korelasi Pearson (r) sebesar 0,427 menunjukkan semakin
meningkatnya unsur produk spesifikasi jenis maka akan
meningkat pula penanganan pengaduan dengan kekuatan
korelasi yang Sedang
12. Terdapat hubungan yang bermakna (0,00<0,05) antara unsur
Produk spesifikasi jenis dengan sarana dan prasarana. Nilai
korelasi Pearson (r) sebesar 0,430 menunjukkan semakin
meningkatnya unsur produk spesifikasi jenis maka akan
meningkat pula sarana dan prasaran dengan kekuatan korelasi
yang Sedang
13. Terdapat hubungan yang bermakna (0,00<0,05) antara unsur
Kompetensi pelaksan dengan penanganan pengaduan. Nilai
korelasi Pearson (r) sebesar 0.484 menunjukkan semakin
meningkatnya unsur Kompetensi pelaksan jenis maka akan
meningkat pula penanganan pengaduan dengan kekuatan
korelasi yang Sedang
14. Terdapat hubungan yang bermakna (0,00<0,05) antara unsur
penanganan pengaduan dengan sarana dan prasaran. Nilai
korelasi Pearson (r) sebesar

0.449menunjukkan semakin

meningkatnya unsur Kompetensi pelaksan jenis maka akan
meningkat pula penanganan pengaduan dengan kekuatan
korelasi yang Sedang

BAB 4
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 KESIMPULAN HASIL SURVEY DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYAN TERPADU KOTA BALIKPAPAN
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Berdasarkan hasil survey pada Kepuasan Masyarakat di Dinas
Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Balikpapan
maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut
1. Nilai realisasi kepuasan masyarakat pada Dinas penanaman modal
pelayanan terpadu rata-rata sebesar 3.30 dengan indek kepuasan
sebesar 82.50 sehingga masuk kategori “Bagus”.
2. Survey dilakukan terhadap 140 responden yang telah mendapatkan
pelayanan di Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota
Balikpapan. Dan sebagian responden yang paling banyak mengisi
kuesioner adalah masyarakat dengan pendidikan terakhir S1 dengan
persentase 31.4 % dari total responden yang melakukan pengurusan
surat izin.
3. Unsur Biaya dan Prilaku merupakan dua komponen yang menjadi
keunggulan dari pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu. Nilai realisasi kepuasan masyarakat pada Pada dua unsur jenis
Biaya dan Prilaku sebesar 3.41 dengan Index kepuasan sebesar 85.25
sehingga masuk kategori “Bagus”. Atribut ini merupakan atribut kepuasan
dengan nilai pelayanan tertinggi menurut masyarakat yang telah di
Survey. Atribut inilah yang menjadi kekuatan atau keunggulan pelayanan
Publik di Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Balikpapan
sehingga sangat penting untuk dipertahankan
4. Atribut Kepuasan yang menjadi fokus perbaikan dikarenakan tingkat
pelayanan/ persepsi masih rendah dan harapan yang tinggi menurut
masyarakat adalah:
1. Sarana dan Prasarana
5. Atribut Kepuasan yang menjadi Keunggulan karena memiliki tingkat
pelayanan yang baik/ persepsi tinggi dan Harapan tinggi adalah:
1. Syarat dan Ketentuan
2. Prosedur
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3. Biaya/ Tarif
4. Produk Spesifikasi Jenis
5. Kompetesi Pelaksana
6. Prilaku Pelaksana
7. Penanganan Pengaduan
8. Waktu Penyelesaian

4.2 SARAN DAN REKOMENDASI HASIL SURVEY DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Dalam rangka meningkatkan dan Mempertahankan Pelayanan,
DPMPT harus terus memberi perhatian hal-hal yang merupakan Prioritas
Pembenahan, Prioritas pembenahan didasarkan pada keluhan pelanggan
1. Memperbaiki sistem pelayanan agar dapat mempercepat proses
pengurusan perizinan dan dokumen lainnya. dan memastikan bahwa
petugas menyelesaikan pembuatan dokumen tepat waktu sesuai
dengan waktu yang ditentukan.
2. Membuat sistem pelayanan perizinan online melalui browser agar
masyarakat mudah untuk aploud berkas2 yang dibutuhkan
3. Meningkatkan kompetensi petugas dalam berkomunikasi dengan
memberikan pelatihan/ training yang berkaitan dengan pelayanan
publik.
4. Menginformasikan/ mensosialisasikan persyaratan pembuatan
dokumen dengan cara pembauatan brosur/spanduk agar masyarakat
dapat mengetahui dengan jelas
5. Mempermudah prosedur pengaduan karena sebagian besar
responden menyatakan bahwa mereka tidak tahu cara
menyampaikan pengaduan
6. Membuat cek list pengurusan dokumen agar dapat mengetahui posisi
dan progress pembuatan dokumen tersebut
7. Membuat alur pelayanan pada ruang pelayanan dan menyediakan
petugas khusus bagian informasi
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8. Mengurangi tingkat kesalahan hasil dokumen jadi dengan melakukan
pengecekan/ verifikasi dokumen sebelum dokumen diserahkan ke
responden
9. Memberikan pelatihan/training yang bisa memperbaiki perilaku
petugas misalnaya dengan pelatihan ESQ, Pelatihan mengontrol
emosi, dll. Sehingga dengan pelatihan tersebut diharapkan petugas
dapat lebih bisa bersabar, lebih sopan dalam bertanya dan tidak
mudah emosi terhadap masyarakat
10. Meningkatkan kebersihan kamar mandi
11. Menambah jumlah kursi di ruang tunggu.
12. Menambah petugas di zona parker

101

LAMPIRAN
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